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1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige                                                                                                                
Schepper van de hemel en de aarde. 

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon onze Here; 
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest,                                                                                  

geboren uit de maagd Maria;    
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,                                                                            

gestorven en begraven, neergedaald in de hel;  
5. op de derde dag opgestaan van de doden; 
6. opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand                                                                                                 

van God, de almachtige Vader;    
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden                                                                                       

en de doden.     
8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,                                                                                               

de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving van de zonden;  
11. wederopstanding van het vlees; 
12. en een eeuwig leven.  

O        En uit 
de wolk 

klonk een stem: 
’Dit is mijn  

geliefde Zoon, 
 in Hem vind Ik 

vreugde. Luister 
naar Hem. 
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D      De joodse 
 gelovigen  

die met Petrus  
waren meege- 

gekomen, zagen vol 
verbazing dat ook 
de heidenen het 
geschenk van de 

Heilige Geest 
ontvingen.   

G     In                
het begin       
schiep God 
de hemel en 

de aarde. 

D           De 
engel zei: 

‘Jozef, zoon  
van David, wees 

 niet bang je vrouw 
Maria bij je te 

nemen, want het 
Kind dat ze draagt is 

verwekt door de 
Heilige Geest.’ 

S           Deze  
Jezus, die 

overeenkomstig 
Gods bedoeling  
en voorkennis  

is uitgeleverd, hebt u 
door de heidenen 
laten kruisigen en 

doden.  

K          Maar 
God heeft 
Hem op 

de derde dag weer 
tot leven gewekt 
en Hem aan de 
mensen laten 
verschijnen. 

 I             Hij is 
door God verheven, 

zit aan zijn 
rechterhand, en 

heeft van zijn Vader 
de Heilige Geest, die 

ons beloofd is, 
ontvangen. 

N      Hij heeft 
 ons opgedragen 

aan het volk 
bekend te maken 
dat Hij het is die 

door God is 
aangesteld als 

rechter over de 
levenden en 
de doden. 

E        Ze bleven 
trouw aan het 
onderricht van 
de apostelen, 

vormden met elkaar 
een gemeenschap, 

braken het brood en 
wijdden zich aan 

het gebed. 

R            Keer 
u af van 

uw huidige 
leven en 

laat u dopen 
onder aanroeping 
van Jezus Christus 
om vergeving te 

krijgen voor 
uw zonden. 

E           Maar 
Jezus zei: 
‘Ik ben de 

opstanding en het 
leven. Wie in Mij 
gelooft zal leven, 
ook wanneer hij 

sterft.’ 

N           Het 
eeuwige leven, 
 dat is dat zij U 

kennen, de  
enige ware God 
 en Hem die U 

gezonden hebt,  
Jezus Christus. 

       Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk 
We geloven in de Heilige Geest. God zelf heeft ons het geloof in Jezus Christus gegeven.  
We geloven niet IN de kerk, maar we geloven één:                                                                                                            
1. heilige kerk - Gods Heilige Geest maakt ons tot kerk. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn.                              
2. algemene kerk - Iedereen mag daarbij horen. Jood of heiden, arm of rijk, blank of bruin.                                                    
3. christelijke kerk - We horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. De christelijke kerk is wereldwijd. De Geest 
laat die kerk steeds verder groeien. Op de eerste dag al met drieduizend mensen. Inmiddels zijn er miljarden christenen. 
=======================================================================                          ======   

Opdracht: Zoek de onderstaande Bijbeltekst bij één van de 12 artikelen 
van het geloof. De LETTER in het      schrijf je in het      voor het 
Bijbelvers waar je deze tekst kunt vinden. Als je van boven naar beneden 
leest, vind je het antwoord op de vraag: Wie vormen de kerk? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   


